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  009-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 الشرعية ا حكام على التحايل حرمة بيان مع ؟. شرعياً  ذبحاً  يذبح لم حيوان من مستخرجة مواد من المصنوعة ا جبان حكم ما - 1

 ) .00:00:28 (  

  ) 00:14:36(  ؟. الغيبة تجوز ومتى ؟. السنة أھل من كثير قتل في سبباً  كانوا و ماتوا أناس لعن يجوز ھل - 2

  ) 00:33:49(  ؟. العقيقة في التصرف يتم كيف - 3

  ) 00:34:40(  ؟.ذلك حكم فما% 5 محله إلى الزبائن جلب في معه المتعاملين يعطي تاجر - 4

  ) 00:36:26(  ؟.ذلك يفعل الذي الرجل على وماذا الحيض أثناء الجماع حكم ما - 5

  ) 00:37:15(  ؟. مداعبتھا عند زوجته من الرجل رضاع حكم ما - 6

  ) 00:37:48(  ؟. المناسبة ھذه في الطعام صنع حكم وما ؟.العزاء في القرآن قراءة حكم ما - 7

  ) 00:42:23(  ؟) . نار و^ جنة ھناك وليس يذھب( شخص موت عند يقول من حكم ما - 8

  ) 00:43:59(  ؟.المسجد في أم البيت في السنة ص`ة ا فضل ھو ما - 9

  ) 00:44:29(  ؟.اليمين إلى يشير ثم القبلة جھة من ابتداءً  تكون أنھا الص`ة في الس`م كيفية في ورد ھل -  10

  ) 00:46:04(  ؟.منقطع أم متواصل القبر عذاب ھل -  11

  ) 00:46:59(  ؟. ائزج الحج من للقادم المنزل تزيين ھل -  12

  ) 00:48:36(  ؟.وبدعي سني إلى التصوف تيمية ابن تقسيم في رأيكم ما -  13

  ) 00:52:25(  ؟. فيه الص`ة تجوز ھل قبر فيه واحد مسجد بھا قرية -  14

  ) 00:55:06(  ؟.منفرداً  المبيت عن النھي حديث فقه ما -  15

  ) 00:57:47(  ؟) . الغد من لوقتھا(  بقوله مالمراد)  الغد من لوقتھا فليصلھا نسيھا أو ص`ة عن نام من(  الحديث في جاء -  16

  ) 00:59:20(  ؟. أداء شرط أو وجوب شرط ھو ھل المالية اeستطاعة مع للحج بالنسبة للمرأة المحرم توفر عدم -  17

  ) 01:00:32(  ؟.بالسبحة أو بالحصى التسبيح حكم ما -  18

 ) 01:02:50(  ؟.الماء لفقد وقتھا عن الص`ة تأخير ماحكم -  19
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  .ھذه المادة لم تراجع من قبل الموقع :ملحوظة

  



تبني أن األجبان تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، هذا الكالم يف أوروبا وليس هنا،  :السائل 
وإن كانت هذه الكمية صغرية جداً تكاُد تكون أقل من النصف باملائة من احلليب الذي تصنع األجباُن منه، فما 

  اُحلكم ؟
اجلواب أن هذه املادة اليت يفرتض أا جنسة ألا استخرجت من حيوان مل يذبح ذحباً شرعياً ولو كان يف  :لشيخ ا

األصل حالل األكل، لكن إذا مل يٌذَبح هذا احليوان الذي أصله حالٌل فيصبح كامليتة، وامليتة جنسة كما يُفرتض 
  :نها األجبان هلا حالة من حالتنيأن تكونوا على علٍم بذلك، فهذه املادة اليت ُتصنع م

  .إما أن يتغري عيُنها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبني مادة احلليب الذي يتحول إىل ُجنب  - 1
  .وإما أن تبقى حمتفظة بشخصيتها وعينيتها  - 2

ك حتول فإن كانت احلالة هي الصورة األوىل ، أي إا حتولت فالتحول من املطهرات شرعاً، ومن الدليل على ذل
وهذا نص ، لكن بعض العلماء .. اخلمر إىل خل، فاخلل يصبح طاهراً حالل مع أن أصله كان حراماً، وكذلك

فمن  ] أطفي[يأتون بأمثلة أخرى، ينظرون فيها إىل واقع النجاسة احملّرمة واليت حتولت إىل شخصية ونوعية أخرى، 
قة أخرى أا ، أن هذا التحول من املطهرات، احليوان املّيت األمثلة على أن حتول العني النجسة أو احملرمة إىل حقي

اإلفطيسي قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية كالرياح واألمطار والشمس وحنو ذلك إىل ملح، مع الزمن هامليتة 
  النجسة تتحول مع الزمن إىل ملح، فهل يُنظر شرعاً إىل واقع هذا الذي حتول وهو امللح أم يُنظر إىل أصله ؟

ال ، ال نعود إىل األصل وإمنا حنُن ننظر إىل هذا الواقع، هذا الواقع حّساً وملساً وذوقاّ هو ملٌح فليس هو : اجلواب 
اإلفطيس الذي تعافه النفس رؤية فضالً عن أا تعافها ملساً فضالً عن أن تعافها أكثر وأكثر أكًال، فهذا النجس 

ّول إىل طبيعة أخرى وهي املِلح صار هذا املِلُح حالًال، على هذا إن  يف األصل واحملرم بسبب تلك العوامل ملا حت
كانت هذه املادة النجسة اليت ُتصنع منها األلبان قد حتولت بسبب التفاعل الكيماوي إىل عينية أخرى حبيث لو 

  .ُفحص لكان جواب الفاحص هذا ليس هو الدهن أو تلَك املادة النجسة، أّمـا إذا افرتضنا
  .السالم عليكم : ة أحد األخو 

وعليكم السالم ، أّما إذا افرتضنا أن هذه املادة ال تزال حمتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة  :الشيخ 
  :واحلُرمة فحينئذ يُنظر إىل املسألة على التفصيل اآليت

أو الدواء،  إن كانت هذه النجاسة اليت احتفظت بشخصيتها وعينيتها يف ذاك املركب الذي هو احلليب مثالً 
فحينئذ ننظر إىل نسبة هذه النجاسة مع احلليب أو مع أي سائل آخر كالدواء، فإن كانت هذه النجاسة تغلبت 

على طهارة الذي دخل فيه أو دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي املمزوج به حمتفظاً 



ة وكثرية جداً أيضاً معروف، فإذا حتّول بسبب بشخصيته، احلليب طعمه معروف ، الدواء املركب من أجزاء كثري 
هذه املخالطة  إىل عينية أخرى املمزوج به وهو احلليب والدواء فهو جنس، وإال فهو طاهر وإن كان فيه جناسة، 
ألن احلكم الشرعي املقطوع به أنه ليَس كل سائل وقعت فيه جناسة تنجس وحُرم استعماله، ال ، ومن األمثلة 

تـَْنـك الزيت، تقع فيها فأرة أو مسن يف الصيف سائل يقع فيه فأر، هل جيوز أوًال : سة يف املوضوعالواقعية احلسا
  بيُع هذا الزيت أو ذاك السمن مث هل جيوز أكله واستعماله ؟ 

إن كانت هذه النجاسة واليت هي هنا الفأرة، غّريت من شخصية الزيت أو  - :على التفصيل السابق: اجلواب
عت فيه وذلك بأن يتغري أحد أوصافه الثالثة، الطعم أو اللون أو الريح، فتغري أحد هذه السمن الذي وق

األوصاف الثالثة يعين أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته األصيلة وخالطته النجاسة 
أكله وال استعماله بأي طريقة  حبيثُ تغلبت عليه فجعلته سائالً آخر فهو حينذاك يكوُن جنساً ال جيوُز بيُعه وال

َلَعَن اهللاُ اليهود، ُحّرَمـت عليهم الشحوم ( : كان يقول   rمن الطرق ألنه جنس وجيب إراقته؛ ألن النيب 
فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا  )فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن اهللا إذا حّرم أكْل شيٍء حّرم ثَـَمـنَـُه 

ثالِنا حنُن الفأر امليت، حينئذ أصَبح جنساَ فال جيوُز بيُعه، ألن اهللا حّرم أكله، وبالتايل أكل تنجس بنجاسة ما يف م
َلَعَن اهللاُ اليهود، ُحّرَمـت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا ( : مثِنه، كما مسعتم يف احلديث السابق 

  . )ـَمـنَـُه إذا حّرم أكْل شيٍء حّرم ثَ  -عّز وجّل  -أثمانها، وإن اهللا 
الشحم هو طيب وهو تابٌع للحم يف شريعتنا، القاعدة املهيمنة املسيطرة على كل الشرائع إىل يوم القيامة، أما يف 

حّرم عليهم شحوَم الدواب احلالل أكل حلومها، وقد صرّح يف القرآن  - عّز وجلّ - شريعة اليهود فقد كاَن اهللاُ 
  ملاذا حّرم اهللاُ على اليهود الشحوم ؟: بعض اجلالسني فيقولبسبب هذا التحرمي الذي قد يتساءل عنه 

، فالشحوم من  ))فَِبظُْلٍم ِمَن الِذيَن َهاُدوا َحرْمَنا َعَلْيِهْم طَيَباٍت ُأِحلْت َلُهْم (( يف نفس القرآن الكرمي : اجلواب
البيع والشراء، لكن اليهود الُغلف القلوب  الطيبات اليت حرمها اهللا عليهم، وإن حرمها اهللا عليهم فالزم ذلك حترمي

بنص التوراة عنَدهم مل يصربوا على هذا احلكم الشرعي ، بل احتالوا عليه ؛ وذلك بأم أخذوا الشحوم و 
وضعوها يف القدور و أوقدوا النار من حتتها فسالت وأخذت شكالً مستوي السطح كما يُقال، بظنهم أو كما 

ارة بالسوء أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى ليس ذلك إال باختالف الشكل، أّمـا سولت هلم أنفُسهم األمـ
كما أخرب الرسول عليه السالم يف   -عّز وجلّ -الدهن فهو ال يزاُل ُدهناَ، ولذلك يستعمله الناس، فلعنهم اهللا 

فَِبظُْلٍم ِمَن الِذيَن َهاُدوا (( : ، ال تنسوا اآلية )َلَعَن اهللاُ اليهود ُحّرَمـت عليهم الشحوم ( : احلديث السابق
( ايش معىن مجلوها ؟ ذوبوها ،  )ُحّرَمـت عليهم الشحوم فجملوها ( ،  ))َحرْمَنا َعَلْيِهْم طَيَباٍت ُأِحلْت َلُهْم 



ذا على ذلك تنكـة الزيت أو السمنة إ )ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن اهللا إذا حّرم أكْل شيٍء حّرم ثَـَمـنَـُه 
وقعت فيها جناسة مث تغريت أحد أوصافها الثالثة فال جيوز بيع ذلك وبالطبع ال جيوز أكله وال استعماله بأي 

  .طريق من الطرق، وجيب أن يُراق ألنه جنس
أّمـا إذا كان األمر كما ذكرنا آنفاً، أن املادة النجسة اليت وقعت فيه مل تؤثر يف تغيري أحد أوصافه الثالثة فيجوز 

مال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العني اليت ميكن أا إذا بقيت يف هذا السائل مع الزمن تتفسخ و استع
تفسخ ذاك السائل فيتنجس وال جيوز أكله وال بيعه وال شراؤه، هذا ما يتعلق بذاك السؤال

ُ
  .يُننت هذا امل

  جزاك اهللا خري :السائل 
  .وإيّــاك :الشيخ 
  ء ؟فيه غريُه شي :الشيخ 
نعم ، هل جيوز لعن أناس ميتني ألم قد تسببوا يف قتل كثري من الُسنيني و يف إهانة الدين اإلسالمي  :السائل 

  وآخرون ال يزالون على قيد احلياة من شاكلتهم ، هل جيوُز لعُنهم ؟
دقيقة جداً، هل  إذا كان هؤالء الذي ورد السؤال يف حقهم هل جيوز لعنهم جيب أن تُدرس املسألة دراسة: الشيخ

ُهم تسببوا بقتل مجاعة من املسلمني بقصد سيء فحينئٍذ اجلواب جيوُز، أّما إن كان ذلك خطأ منهم فال جيوُز، 
قد  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ولعُن ارِم يف اإلسالم أمر جائز خبالف فيما يظن بعض الناس ؛ ألن النيب 

صلى اهللا عليه - غدروا بالقراء السبعني من الصحابة الذين أرسلهم الرسول  دعا شهراً كامالً على املشركني الذين
لدعوة املشركني إىل عبادة اهللا وحده ال شريَك له، فأعطوهم األمان مث َغدروا م فقتلوهم  - وعلى آله وسلم

وات اخلمس يف مجيعاً، سبعني من علماء الصحابة وقرائهم، فدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصل
بـَُهْم فَِإنـُهْم (( : القنوت، مث نزل يف حقهم قوله تبارك وتعاىل  لَْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يـَُعذ

فليس  -عّز وجلّ -، انكشف سر نزول هذه اآلية بعد مدة فقد جاءوا أولئك املشركون تائبني إىل اهللا  ))ظَاِلُموَن 
احلديث الصحيح دليل على منع الدعاء على أعيان معينني من املشركني ألن سبب نُزول هذه اآلية أنه كان يف 

عّز - أن أولئك املشركني الذين قتلوا السبعني من قراء الصحابة ، سبق يف ِعلم اِهللا  - عّز وجلّ - َسَبَق يف ِعلم اِهللا 
ِب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ويف هذه الصورة جاء أم سيؤمنون باِهللا ورسولِه و يكونون من أصحا - وجلّ 

يعجُب من قاتٍل يـَْقتُـُل ُمسلماً ثم ُيسلم القاتل فيدخالن معًا  -عّز وجّل  -إن اهللا ( : احلديث الصحيح 
إلسالُم ، الكافر يقُتل مسلماً فمصريُه النار بطبيعة احلال لكن هذا الكافر يؤمن باهللا و رسوله ، والتوبة وا )الجنّـة 

  . ))ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن (( جيب ما قَبَلُه، فإذاً هذا القاتل يدخل مع املقتول كالمها اجلنــة 



ماذا نستطيع أن نتخذ هذا احلديث يف لعن الرسول عليه السالم أقوام معينني قتلوا طائفة كبرية من املسلمني أنه 
عينه، بل جيوُز لعُن ارم املعروف بإسالمه، قد يكوُن منافقاً يبطُن الكفر ويظهر دليل على جواُز اللعن للكافر ب

اإلسالم، وقد يكون يُبطن اإلسالَم أيضاً ولكن إميانُه بدينه ليس قوياً، ولذلك يقع منه معاصي وذنوب كبرية من 
سلم الذي يرتكب معصية من املعاص

ُ
ي السيما إذا كان ُمصرّا على ذلك أن يقتل نفساً مؤمناً متعمداً، فهذا امل

ذلك وليست زلة قدم منه، فهذا أيضاً جيوُز يف اإلسالم لعُنه كما جاء يف ذلك حديث صحيٌح ويف من هو أهون 
  .من قاتل النفس املسلمة

صلى اهللاُ  - جاء يف األدب املفرد لإلمام البخاري، وُسنن أيب داود السجستاين ، وغريِمها أن رجًال جاء إىل النيب 
أخِرج ( : يا رسوَل اهللا جاري ظلمين ، جاري ظلمين ، فقال لُه عليه السالم : فقال - عليه وعلى آله وسلم 

فكان الناس ميرون واملتاع امللقى يف الطريق يُلفت نظرهم، والرجل واقف  )متاعك فاجعله في قارعة الطريق 
جاري : ما لك يا ُفالن ؟ فيقول: نه، فيقولون لهجبانب متاعه ُيشعرهم بأنه كأن أحداً أخرجه من دارِه وطَرده م

قاتّلُه اهللا، لَعنُه اهللا ، و الظامل يسمع بأذنيه مسبة الناس ولعن : هذا ظلمين، فما يكوُن منهم إال أن يسّبوه ويقولون
يا : ليقولَ  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- الناس له، فكان ذلك أقوى رادع له عن ظلمه ألنه سار إىل النيب 

لقد ( :  -عليِه الصالُة والسالم  - رسوَل اهللا، ُمر جاري بأن يعيد متاعه إىل دارِه، فقد لعنين الناس، فكان جوابه 
  . )لعنك من في السماء ، قبل أن يلَعنك من في األرض 

  .اهللا أكرب : احلضور 
ناس الذين لعنوا هذا الظامل، وما أقّر ال - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  - أن النيب  - : الشاهُد هنا : الشيخ

لعنين الناس، ومن أجل ذلك يقول علماء : أنكر ذلك عليهم حينما وصله خربهم من هذا الظامل حني قال
  : تنقسم إىل ثالثة أقسام  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -أن سنّــة النيب : األصول

  .سنـّة قوليه من كِالمه   - 1
  . الرسول عليه السالم بني أصحابِه  و سّنة فعلية يفعُلها  - 2
  . أو تقريره، يرى شيئاً فال يُنكره، فيصبح هذا الشيء جائزاً يف أقل أحواله   - 3

مل يُنكر على أولئك  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- ومن هنا حينما رأينا يف هذا احلديث الصحيح أن النيب 
ار احلديُث دليالً على جواز لعن للشخص بعينه بسبب ُجرم الناس الذين لعنوا الظامل، بل أقّرهم على ذلك، ص

  .يرتكبه حبق أخيه املسلم
 - وقد يكون اجلرم أعظم إذا كان فيه دعاية جلُرمه الذي هو واقٌع فيه، وعلى ذلك جاء احلديث الصحيح من قوله 



سياط كأذناِب البقر صنفاِن من الناس لم أرهما بعد، رجاٌل بأيديهم ( :  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
زاد يف  )يضربون بها الناس، و نساء كاسياٌت عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة الُبخت المائلة 

العنوهّن فإنهّن ملعونات ، ال يدَخلن الجنّـة وال يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرِة  ( : حديٍث آخر 
مع ذِلك  )إن ريَح الجّنة توجد من مسيرة مائة عام ( : ، ويف بعض األحاديث األخرى الصحيحة  )كذا وكذا 

ال ( :  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  - هذا اجلِنس من النساء املتربجات الكاسيات العاريات، يقول الرسول 
، ِهلذا جيوُز لعن الكافر بل    )يدَخلن الجنّـة وال يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرِة مائة عام 

سق من باِب تأديبه، سواءٌ كان ذلك يف وجهه أو يف غيبته، من أجِل هذا مجع بعض العلماِء ست خصال والفا
  :جيوُز للمسلم أن يستغيب ا من متثلت فيه هذه اخلصال، فقال الشاعر الفقيه 

                                                               متظلٍم ومعرٍف وحمذرِ  القدُح ليَس بغيبٍة يف ستٍة                                  "
                                       "قلب اإلعانَة يف إزالِة ُمنكِر   وجماهٍر فسقاً ومستفٍت ومن                       

( : فها أو صفة الغيبة كما قال عليه السالم تعلموَن مجيعاً أن الغيبة حمرمة أشد التحرمي بالكتاِب والسنّـة، وأّن تعري
إن قلت ما فيه فقد ( : يا رسوَل اهللا ، أرأيت إْن كان فيه ما قُلت ؟ قال : قالوا  )الغيبُة ذكرَك أخاك بما يكره 

فالُبهتان بال شك ُجرم عظيم، هذه الغيبة وهي أن تذكر أخاك املسلم  )اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته 
  .يه حرامٌ مبا ف

  .مبا يكرُه : أحد احلضور 
رجل مظلوم فهو يذكر ظاِلمه بَظالمِته   )متظلمٍ (قال : مبا يكرُه ، نعم ، إال يف هذه اخلصال الست وهي: الشيخ

كما َسبق يف احلديث السابق كيف شكاه للنيب فواضح جداً أن ذهابه للرسول وقوله يف فالن ظلمين هذه غيبة، 
ما ره وما قال له هذه غيبة، ألنه  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- بة، لكن الرسول و وصفه مبا فيه هذه غي

هذه ليست من الغيبة احملّرمة، ألن مقصود الرجل كان أن ذكر ذلك ليصل إىل رفع الظلم عنه، وهذا أيضاً مؤيد 
، هذا القسم األول مما حيُل استغابته  )) َمْن ظُِلَم ال ُيِحب اللُه اْلَجْهَر بِالسوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإال (( : بالقرآن الكرمي

فرجل له عند آخر  )َمـطُل الغني ظلٌم ( : وهو املظلوم يستغيب ظاَلمه وعلى هذا أيضاً جاء قولُه عليه السالم 
هو ظاِمل فيجوُز ِظلمة دين مال ، أقرضه إياه لوجِه اهللا، مث هو ُمياطل احملسن إليه وهو قادٌر على الوفاء فال يفعل، ف

ّلي الواجد ُيحل ِعرَضه و ( : استغابته وقد جاء احلديث صرحياً يف ِجنِسه أال وهو قول صلى اهللا عليه وسلم 
حيل ِعرَضه يعين الطعن فيه بأن يقول فالن ظاِمل ، فالن أكل حقي، وال يتبادرن إىل ذِهن أحٍد أن  )عقوبته 

، وإمنا ينال من عِرض هذا الظاِمل ويف حدوِد ظُلِمه إيّـاه ، ! أهله، حاشـا املقصود بالعرِض هنا أن ينال من ِعرِض 



  .، هذا املتظلم  )لي الواجد ُيحّل ِعرضه و عقوبته ( 
] بالغاً [هذه مسألة هاّمه جداً، ألن كثري من الناس جبهِلهم يوجدون مشاكَل تورعاً  )ُمتظلٍم ومعرف ( : والثاين
نسان إليك وأنت مسلم طيب ما حتب أن تعصي اهللا ورسوله، يسألك شو رأيك يا فالن يأيت إ )معرف ( منهم، 

، فالن أبو فالن تعرفه أنت جيداً، وهو يريد أن يشاركين، شو بتنصحين أشاركه ؟ واال ال ؟ فهو يعلم أنه خائن 
كل : ا تأيت يف بعِض البالديف جتارب سابقة مع بعض الناس أكل أمواهلم، فما يتكلم مبا يعرفه فيه وبيقول كلمه م

الناس خري مين ، كل الناس فيهم خري و بركة، وال بركة فيه ألنه هو خائن، ملاذا ؟ بيقول هذه غيبة هذا ما بيجوز، 
لكن جِهل أن الغيبة من هذا النوع ليَس فقط جيوُز بل جيُب ؛ ألن الديَن النصيحة، كذلك من هذا القبيل ورمبا 

يريد أن خيطب بنت جارك، يا فالن شو رايك ببنت فالن؟ كمان بيأيت اجلواب يكون أخطر يأتيك الرجل 
واهللا، كل الناس فيهم خري وبركة، وهو بيعرف ال مسح اهللا من البنت أا شاردة وأا فلتانه تروح وجتي : التقليدي

بداً، ألنه إذا مل وأشكال وألوان ، فالواجب على هذا اجلار أن حيكي ما يعلم وليس هذا من الغيبة يف شيء أ
  .حيكي احلقيقة

  ] .انقطع فجأة ورجع الصوت للشيخ أبو ليلى األثري[
  .بسِم اِهللا الرمحِن الرحيم من سلسلة اهلدى والنور أجوبة على أسئلة عرب اهلاتف

  .نعم  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  .باخلري  مساك اهللا :السائل 
  .مساك اهللا باخلريات والربكات  :الشيخ 
  كيف حالك يا أستاذنا ؟  :السائل 
  احلمُد هللا خبري، كيفك أنت ؟ :الشيخ 
  .احلمُد هللا رب العاملني خبري من اهللا  :السائل 
  .إن شاء اهللا اجلميع خبري  :الشيخ 
  .احلمد هللا كلهم خبري  :السائل 
  .احلمد هللا  :الشيخ 
  !أستاذي  :السائل 



  .نعم  :الشيخ 
  يف عندنا كم من سؤال بعد إذنك :السائل 

  هل العقيقة توزع أو ُتطبخ أو تبقى يف البيت، وما هي السّنة يف ذلك ؟
  .الذي يوزع العقيقة له ثالث حاالت فيها : الشيخ

  .نعم  :السائل 
  وأهله  مثًال من األشياء بأي شيء يراه من غريه، مبعىن إن شاء أكلها هو :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  ] ....[إن شاء وزعها كلها على الفقراء واملساكني  :الشيخ 
  .إي نعم  :السائل 
  . ...إن شاء وزعها على أقربائه واصدقائه  إن شاء نوع من هيك وهيك وهيك ، املهم هو  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 

  
إذا أحضرت يل زبائن فأنا أعطيك : ه التاجرأستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال ل :السائل 

  إذا اشرتى مبائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر جيوُز له ذلك ؟% 5
  اذا جبت يل إيه ؟ :الشيخ 
  % .5دنانري، يعين  5إذا جبت يل زبون مبائة دينار بيشرتي من عندي أنا بعطيك  :السائل 
  إذا جابله زبون يشرتي مبائة دينار ؟ :الشيخ 
  .إيه نعم  :السائل 
  . يعطيه باملائة مخسة  :الشيخ 
  .إيه نعم  :السائل 
  وإذا جابله زبون اشرتى بـخمسني ؟ :الشيخ 
  . أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي ..ياخذ نصف  :السائل 
  .يأخذ نسب  :الشيخ 
  . إيه نعم  :السائل 
املائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون طيب إن كان التاجر جيد اخلمسة باملائة أو تقول النسبة ب :الشيخ 



  .فهو جائز
  .نعم  :السائل 
  .أما إن كان بيعلقها يف الزبون وبيأخذ منه مخس باملائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا ال جيوز  :الشيخ 
  .آه جزاك اهللا خري يا أستاذنا  :السائل 
  .وإيّـاك :الشيخ 
  !أستاذي  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  ما حكم اجلماع أثناء احليض ؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك ؟ :السائل 
وثانياً فيه    ))فَاْعَتزُِلوا النَساَء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهن (( قله يا أخي هذا خالف نص القرآن  :الشيخ 

فعليه أن يتصدق وملن فعل ذلك  )فقد كفر بما أنزل على محمد ( أحاديث فيها وعيد شديد ملن أتى حائضاً 
  . ...بنصف دينار و 

  ويتوب إىل اهللا ؟ :السائل 
  .ويتوب إىل اهللا  :الشيخ 
  !أستاذي  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  هل جيوُز للزوج عند مداعبة زوجه أن يرضع من حليبها، أي من ثديها ؟ :السائل 
  .ما فيه مانع  :الشيخ 
  .جزاك اهللا خري أستاذنا  :السائل 
  .اك وإي :الشيخ 
  .السالُم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحُة اهللا وبركاته  :الشيخ 
، كيف حال أستاذنا؟ أنا أستاذي بتكلم اآلن من بيت صهري خبصوص حننا ...السالم عليكم  :السائل 

بتجهزها لنا اآلن ، أيه نعم ، جالسني اآلن خبصوص تعرف توفت رمحُة اهللا عليها والدته ، فيه بعض األسئلة عما 
  .لو مسحت دقيقة واحدة ، آه أستاذنا ، سامعين ؟

  .إيوه  :الشيخ 



أستاذي خبصوص هذا املوقف، أنه طبعاً يكون فيه الوفاة، يف بعضهم يضع القرآن ليقرأه طبعاً يف  :السائل 
  املسجل ، فما رأيكم يف ذلك ؟

رئ حي أو باملسجل قراءة كالمها ال يشرع يف دين اإلسالم ، وعلى قراءة القرآن يف هذه املناسبة من قا :الشيخ 
ُلَونُكْم ِبَشْيٍء ِمَن (( : من أصيب مبيت أوال أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول، وبالصرب اجلميل كما قال تعاىل َولََنبـْ

 َمَراِت َوَبشاِبرِيَن  اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا * ِر الص الِذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
ومن ذلك أن .  ))ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن * ِإنا لِلِه َوِإنا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن 

إنّا هللا وإنا إليه ( : ، وكلما استحضر عظمة املصيبة كرر هذه العبارة اجلميلة  )إنّا هللا وإنا إليه راجعون ( : يقول
طريقة إال هي، ولكن االبن والبنت للمتوىف هلما ] من[، ويكثرون الدعاء للمتوىف وإن كان البد ما فيه )راجعون 

خرين فال يقرؤون القرآن على روح أن يقرءا من القرآِن ما شاءا على روح املتوىف سواء كان أبا أو كان أما ، أما اآل
يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال ِللِذيَن آَ (( املتوىف وإمنا هلم الدعاء  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ َمُنوا رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

صاُب مبثِل هذا املصاِب ، ونسأل ا ))
ُ
  .هللا للميت أن يرمحه ، هكذا ينبغي أن يكون موقف امل

  .اللهم آمني  :السائل 
  .ونسأل اهللا للمصابني الصرب  :الشيخ 
  .أستاذي  :السائل 
  نعم :الشيخ 
  .خبصوص الطعام  :السائل 
صابني فال جيوز هلم يف شرِع اهللا أن يصنعوا  :الشيخ 

ُ
الطعام إذا تقدم به أقارب امليت باملصابني للميت، أما امل

اصنعوا آلِل جعفر ( : نزَل م من مصيبة، لقوله عليه السالم لبعض جريان وأقارب جعفر طعاماً وحسبهم ما 
فهم يف هذي احلالة يف مصيبتهم ال جيوز أن يشتغلوا أنفسهم بضيافة واستقبال  )طعاماً فقد شغلهم ما هم فيه 

ني، وإال من اجلريان بيصنعوا الطعام فال جيوز هلم صنع الطعام للمصاب ...املعزين ؛ ألنه هذا ليس ُعرفاً ، إمنا هذا 
  .للمصابني، هذا فقط 

  .أستاذنا  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  خبصوص يعين يف مثل هذه االس أحياناً يعين يضطر البعض يف بعض األسئلة عن الدنيا واجلنة والنار  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 



أنه إذا مات : كرون اآلخرة وينكرون اجلنة يعين يقولونمن اجلالسني أو من عامة الناس البعض منهم ين :السائل 
  امليت خالص راح مات كالكلب، فمثل هذا الرجل أو هذا القائل يعين ما احلكم يف ذلك ؟

هذا ليس مسلماً وال يهوديا وال نصرانياً ، واليهود والنصارى خٌري منه، يعين هذا دهري ، هذا زنديق  :الشيخ 
َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعظَاَم (( وال برسوله، ويف القرآن الكرمي  ملحد ، وهو ال يؤمن باهللا

، املهم أخي هذا ليس جمال البحث  ))ُقْل ُيْحِييَها الِذي َأْنَشَأَها َأوَل َمرٍة َوُهَو ِبُكل َخْلٍق َعِليٌم * َوِهَي َرِميٌم 
  .الوفاة  يف حقه مبناسبة هذه

  .جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 
  كيف حال أستاذنا ؟  :السائل 
  .أهالً وسهالً  :الشيخ 
  .مح لنا فيهم يف عندي كم سؤال تس :السائل 
  . تفضل  :الشيخ 
  ما األفضل صالة السنة يف البيت أو يف املسجد يا أستاذي ؟ :السائل 
  .يف البيت  :الشيخ 
  !يف البيت  :السائل 
  .  )أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( معلوم ،  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  .هكذا يقول الرسول عليه السالم  :الشيخ 
  .صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 
أستاذنا ما كيفية السالم الوارد عن النيب صلى اهللا عليه سلم يف الصالة وهل ورد أنه عليه السالم كان  :السائل 

  يبدأ السالم جهة القبلة مث يشري إىل اليمني مث إىل الشمال ؟



السالُم عليكم ورمحُة اهللا مث يلتفت : هذا التفصيل ال أصل له يف السنة وإمنا كان يلتفت إىل ميينه قائالً  :الشيخ 
السالُم عليكم ورمحُة اهللا ، أما هذا التفصيل فال أصل له يف السنة، يقول به بعض املذاهب  : إىل يساره قائالً 

  .كمذهب الشافعي، لكن مل يرد يف السنة
عن اليمني  - مثالً -عظة أستاذنا خبصوص يعين ميني ، فيه موعظة فيها هذا الشيء أو فيها يعين هلا مو  :السائل 

  والشمال، يعين مقصود فيها عن املالئكة يعين ؟
فيه قيل يعين أنه يسلم على من ميينه من املسلمني ومن على كتفيه من املالئكة، أما ذكر املالئكة هنا  :الشيخ 

األيسر من ] منكبه[فال أصل له أيضاً، كذلك ملا بيسلم عن اليسار بيقصد من على يساره من املصلني ومن على 
  .املالئكة
  .نعم  :السائل 
  .لكن ذكر املالئكة سواء عن اليمني أو اليسار مل يرد له ذكر يف السنة  :الشيخ 
  أستاذنا ، عذاب القرب هو عذاب حىت يوم القيامة أم متقطع وما الدليل على ذلك ؟ :السائل 
َها ُغُدوا َوَعِشيا الن (( ربنا قال يف القرآن الكرمي يف حق فرعون ومجاعته  :الشيخ  ُغُدوا ((  ))اُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
  . ))َوَعِشيا 
  .نعم  :السائل 
هذا بالنسبة هلل أكفر الناس فرعون ومجاعته، اللي اختذوه إلـهاً من دون اهللا، أما اآلخرين ال شك يعين  :الشيخ 

  كم وكم فهذا ليس له ذكر يف السنة   من الفساق من املسلمني بيكون عذام دون ذلك، أما تفصيل بني
  .نعم  :السائل 

  
أستاذي يوجد عندنا اآلن يف بعض األهايل يف هذا البلد يزينون باب بيوم لعودة املسلم من تأدية  :السائل 

  فريضة احلج، هل هذا الشيء من السنة ؟
ادم فهو إن كان ال يُفسد عمله آه على العكس من ذلك ، تزيني البيوت إذا كان يعين برضا احلاج الق :الشيخ 

من راءى الناس راءى اهللا به ( : بيقول  uفبما ال شك يُنقص عليه أجره، ألنه من باب الرياء والسمعة والرسول 
وإن كان بدون رضا من احلاج فيكون املسؤولية واملؤاخذة منصبة على األهل  )ومن سّمع الناس سّمع اهللا به 

  .قدوم احلاج الذين يزينون املنزل مبناسبة
  .اهللا جيزيكم اخلري أستاذي :السائل 



  فيه سؤال ؟ :الشيخ 
  .نعم ، السالُم عليكم  :السائل 
  .ألو  :الشيخ 
  ] .انقطع فجأة ورجع اخلط للسائل[نعم ، نعم ، أستاذي  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  . السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 
  .أزعجناك يا أستاذنا  :السائل 
  .عفوا  :الشيخ 
مييل الشيخ ابن تيمية إىل تقسيم التصوف لسين : عندي أحد األخوة وفيه عنده هذا السؤال، يقول :السائل 

وبدعي ، فما قول فضيلتكم خاّصة وإن هذا الرأي مييل له اآلن بعض دعاة السلفية كالدكتور مصطفى حلمي يف  
  كثري من كتبه ؟

  !سلفي ؟ وهذا :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  !مصطفى حلمي سلفي ؟ :الشيخ 
  يقول إنه سلفي ؟ :السائل 
  شو الدليل على سلفيته ؟ :الشيخ 
  .شو الدليل على سلفيته ] يسأل صاحب السؤال [  :السائل 

  .يكتب يف السلفية : صاحب السؤال 
  ته ؟شو الدليل على سلفي: اسأل هذا الرجل الذي يسأل هذا السؤال  :الشيخ 
  .تكلم مع الشيخ ] خياطب صاحب السؤال[ :السائل 

هو يزعم إنه سلفي ، ينتصر الثبات الصفات على مذهب السلف ، بيذم مذهب األشاعرة، : صاحب السؤال 
ينتسب ملذهب السلف ودائماً يذم من عاب السلف باستمرار، وأكثر من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفرتة 

  . ... األخرية، و أكثر من
  .ألو  :الشيخ 



  نعم أستاذي، انته مش سامعه ؟ :السائل 
  عم بيقطع الكالم :الشيخ 
  .يعين أستاذي بيكتب يف منهج السلف هذا الرجل  ...تكلم ، تكلم  ...أستاذي يعين بيذم  :السائل 
  شو له من الكتب ؟ :الشيخ 
  .ابن تيمية والتصوف   :السائل 
لفي أخي ، على كل حال التصوف ال ميدح ألنه تصوف لكن ما كان منه هذا ما بيدل على أنه س :الشيخ 

مطابقاً للكتاب والسنة فهو مما ينبغي عدم رده مبجرد أنه يقال إنه تصوف، يعين الشك أن مذهب من املذاهب 
ب ما األربعة لألئمة األربعة هو أقوى وأسلم من كثري من أقوال املتصوفة فكما أنه يوجد يف كل مذهب من املذاه

يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به ملوافقته للكتاب والسنة، ال ألنه مذهب إمام من األئمة ، وإذا وجد يف مذهب 
من مذاهب هؤالء األئمة ما خيالف الكتاب والسنة رد ورفض، وإن كان قد قال به إمام من األئمة ، فالتصوف  

لفه فليس بصواب، لكن ال ينبغي أن يقال هناك كذلك يُقاُل فيه، ما وافق الكتاب والسنة فهو صواب وما خا
  .تصوف صاحل وتصوف طاحل ألن ما يف الكتاب والسنة يغين عن كل ذلك، هذا رأيي واعتقادي 

  .جزاك اهللا خري : السائل وصاحبه 
  .وإياكم  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
يك اخلري أستاذي بارك اهللا فيك عدنا هنا أخونا نعمان يريد يستفسر منك ، إيه نعم ممكن؟ ، اهللا جيز : املقدم 

  .خبصوص مسألة ، تفضل 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 
  .واِهللا فيه سؤال يا شيخ معليش ، فيه جتمع سكين للمسلمني وال يوجد به إال مسجد واحد  :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
جتمع سكين للمسلمني ، إسكان للمسلمني ، ال يوجد به إال مسجد واحد ، وهذا املسجد مبين جبوار  :السائل 

مقربة، بل وجدنا أمام احملراب عدد من القبور ، فهل يصلى به أم يصلي أبناء احلي منفردين ؟ معظم املساجد 
  .بعيدة عن املنطقة 



  .لون منفردينال يصلون فيه وال يص :الشيخ 
  !بارك اهللا فيك ، يصلون به :السائل 
  .ال ، ال ، ما مسعتين  :الشيخ 
  ال يصلون فيه وال يصلون منفردين ، أين يصلون ؟ :السائل 
  .وإمنا يصلون جمتمعني ولو يف دار أحدهم  :الشيخ 
  وإن تعسر ذلك ؟ :السائل 
  .إىل أن يتمكنوا من بناء مسجد وهذا واجب عليهم  :الشيخ 
  .نعم لكن إن تعسر هذا األمر ، من باب وجود احلرج عند البعض أو قلة الفهم اإلسالمي  :السائل 
ال يتعسر عند اثنني ثالثة من املسلمني، وليس املقصود أن جيتمع املسلمون مجيعاً، ألن املسجد الذي ال  :الشيخ 

  . ))َسَك ال ُتَكلُف ِإال نـَفْ (( إشكال فيه ال جيتمعون فيه مجيعاً، و 
  ولو تعسر االجتماع يصلي منفرداً وال يصلي يف املسجد ؟ :السائل 
نعم ، لكن حنن ال نقنع انه ما نصلي يف املسجد على أساس أن نصلي منفرداً ، وإمنا نعمل دعوة ملن  :الشيخ 

  .لطيبنييرتجح عندنا أنه يتجاوب معنا أن ال يصلي يف هذا املسجد ويصلي يف دار أحد هؤالء املسلمني ا
  .بارك اهللا فيك  :السائل 
يعين ما ينبغي أن نقنع بتهريبهم فقط من هذا املسجد وال يغين أن يصلي كل واحد يف البيت كسًال ألن  :الشيخ 

الصالة يف هذا املسجد ال تصح، وإمنا على هؤالء أن يسعوا وأن يتجمعوا اثنني ثالثة يف أي مكان، وبعد ذلك 
  .يرزق اهللا ما ال تعلمون 

  .جزاك اهللا خرياً  :السائل 
  .وإيّــاك  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  كيف حالك أستاذنا ؟  :السائل 



  .أمحده وأشكره  :الشيخ 
  .اهللا يبارك فيك  :السائل 

  كيف حالك ؟  :يخ الش
  .احلمد هللا  :السائل 
  كيف صحتك اليوم ؟  :الشيخ 
  .احلمُد هللا أحسن احلمد هللا خبري من اهللا  :السائل 
  إن شاء اهللا اجلميع خبري ؟. : الشيخ 
  .احلمُد هللا كلهم خبري ندعو لك بالسالمة أستاذنا  :السائل 
  .احلمُد اهللا ، اهللا يسلمك  :الشيخ 
نهى رسوُل اِهللا صلى اهللاُ عليه وسلم ( : ارك فيك ، أستاذي ، فيه حديث يف صحيح اجلامع اهللا يب :السائل 

، هل هذا أستاذنا يف احلديث ينطبق على اإلنسان الذي أهله سافروا  )عن الوحدة ، أن يبيت الرجل وحده 
  من هذا البلد إىل بلد آخر عن هذا اإلنسان، وهل يبيت أنا لوحدي يف هذا البيت ؟

الوحدة يف هذا املثال اللي أنت متصوره ، أن الضرورة ال بد منه ، والضرورات تبيح احملظورات ، والشرع  :يخ الش
  ، وليس ألميا عارض، فهمتين ؟] يطبقه[دائماً بينهى عن شيء بإمكان اإلنسان أن 

  .ايه نعم، أمسعك وأفهمك أستاذي  :السائل 
  .ملثال اللي انته عم بتضربه طيب، ولذلك فما ينطبق احلديث على ا :الشيخ 
  .إذاً أستاذنا بدنا معىن احلديث املفهوم من هذا احلديث  :السائل 
  .ينام وحده ] يفكر[ما وضحلك املفهوم يا أخي ، إنه اإلنسان ما  :الشيخ 
  .إيه نعم  :السائل 
  .أما الشي اللي هو بيغلب عليه فما يكلف  :الشيخ 
البعض أنه أن يتضايق من النوم مع زوجته حىت، يعين  هو ينام يف غرفة  طيب أستاذنا قد يكون من :السائل 

  وهي تنام يف غرفة
  .ايه هذا عم بينصب احلديث عليه، هذا اللي بينصب احلديث عليه :الشيخ 
  .إيه نعم ، جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 



  .أي خدمة أستاذي  :السائل 
  .سالمتك بارك اهللا فيك  :الشيخ 
  أستاذي ، هذا للتحرمي أو للكراهة ؟ :السائل 
  .للتحرمي  :الشيخ 
  .للتحرمي  :السائل 
  .آه  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  .مساك اهللا باخلري  :السائل 
  .مساك اهللا باخلريات والربكات  :الشيخ 

  كيف حال أستاذنا ؟  :ائل الس
  احلمد هللا خبري ، كيفك انت ؟ :الشيخ 
  .احلمُد هللا رب العاملني  :السائل 
  كيفك اليوم ؟  :الشيخ 
  .احلمُد هللا  :السائل 
  .دائماً  :الشيخ 
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( : احلمُد هللا ، أستاذي يف حديث يف صحيح اجلامع  :السائل 

  ؟ ما هو املقصود من ذلك ؟ )لوقتها من الغد ( ، ما املقصود  )ها من الغد لوقت
  .بدك جتمع بني هذا احلديث واحلديث اآلخر، فليصلها حني يذكرها وليصلها غداً يف وقتها  :الشيخ 
  .نعم ، نعم  :السائل 
  فهمتين ؟ :الشيخ 
  .نعم ، نعم أستاذي  :السائل 
  .طيب ، غريُه  :الشيخ 
  .أستاذي أعد مرة ثانية عفواً  :السائل 



هذا احلديث ما بيتعرض لصالة املنسية وإمنا يف صالة اليوم اآليت ففي اليوم اآليت  يأمر الرسول : بقول  :الشيخ 
أن يصلي صالة اليوم اآليت يف وقتها، وال يفوا على نفسه كما فوت سابقتها ، وسابقتها يصليها حني يذكرها، 

  يها يف وقتها ، واضح ؟أما الالحقة ا فيصل
  .واضح أستاذي فيه أخونا عادل هنا بيسألك سؤال ثاين  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 

  
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .عليكم السالم  :الشيخ 
  كيف حالك شيخنا ؟  :السائل 
  .أهلني  :الشيخ 
هو شرط أداء أم شرط وجوب مع  بالنسبة ألجيب احملرم مع املرأة للحج أو السفر ، أجيبه للحج هل :السائل 

  توفر االستطاعة املالية ؟
  .ال ، هو شرط وجوب ، واحلج صحيح  :الشيخ 
  .شرط وجوب ، واحلج صحيح  :السائل 
  .إيه نعم  :الشيخ 
  .طيب امرأة ليس موجود معها حمرم  :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  .امرأة ليس موجود معها حمرم  :السائل 
  ؟] حجت[ :الشيخ 

  .إيه نعم  :ئل السا
  .إذا حجت فحجها صحيح  :الشيخ 
  .على الدابة  - مثًال  -هل تنيب قياسا على الرجل الذي ال يستطيع الثبات  :السائل 
  .ال تنيب ألنه مش يعين فرض عليها  :الشيخ 
  .آه  :السائل 
  .لكن إذا أنابت كتب هلا األجر  :الشيخ 



  جة ؟يعين فرق بني حجة، يعين كتب هلا ح :السائل 
  .إيه نعم  :الشيخ 
  .جزاك اهللا خرياً  :السائل 
  .وإيّـاك  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  .السالُم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  كيف حالك أستاذنا ؟  :السائل 
  . أهلني ، احلمُد هللا :الشيخ 
  كيف أصبحتم ؟  :السائل 
  خبري ، كيفك أنت ؟ :الشيخ 
  .احلمُد هللا خبري  :السائل 
  عسى ما فيه بأس ؟ :الشيخ 
  .احلمُد هللا ، ال ، ال أراك اهللا بأساً  :السائل 
  .احلمُد هللا  :الشيخ 
  .أستاذي خبصوص املسبحة فيه عندي سؤال  :السائل 
  .آه  :الشيخ 
استعمال املسبحة ليس من السنــّة ، وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض من املعلوم أن  :السائل 

اآلثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال املسبحة ويقول أن هذه اآلثار قد وردت يف كتاب للغماري يف الرد 
  عليك، فما مدى صحة هذا الكالم ؟ وما مدى صحة هذا اآلثار ؟

  .ما فيه ، فيه آثار يف التسبيح باحلصى  اآلثار يف السبحة :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
وما كان منها مرفوعاً إىل الرسول فال يصح ، وما كان منسوباً إىل بعض الصحابة ، كنا إحنا ضعفناها   :الشيخ 

كلها ، وإن صح شيء منها فذلك غري ما ثبت يف السّنة من العقد باليمني واألمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض 



بة عد باحلصى بيكون خالف السنّـة، ولذلك فال يلتفت إىل العد باحلصى فضًال عن السبحة، السبحة ما الصحا
إنهن ( : هلا أصل، وإن احتجوا باآلثار عم بينفذوا عن السّنة، السّنة العد باألصابع، وأمر الرسول بذلك ، وقال 

السّنة فما فيه شك يف بدعيتها، فما  احلصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بيخالف )مسئوالت يوم القيامة 
يهمك ما جيعجعون حوله من بعض اآلثار ومن رأس بعض الغماريني، هذوال الطرقيني والصوفيني ، بيحاولوا 

  .بيأيدوا بدعوى بعض ما عثروا عليه من الروايات، وأنا يف صدد توفري الوقت إلمتام الرد عليهم
  .قواك اهللا يا شيخنا  :السائل 
  .هللا يبارك فيك ا :الشيخ 
  .وأطال اهللا يف عمرك  :السائل 
  .اهللا حيفظك  :الشيخ 
  .أستاذنا فيه سؤال ثاين  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
يف احلضر إذا فُقد املاء وعلم أن املاء سُيحضر عند الصالة الثانية، يعين على املثال أستاذنا ، مثًال  :السائل 

الثانية، يعين بتحضر املايه، أيه األفضل أستاذي أتيمم حىت أصلي الظهر ظهرية بدنا نصلي والعصر حتضر الصالة 
  يف وقتها وإال أؤجلها أستاذنا على أساس أنه اآلن عمال جيوز لنا نعمل مجع التأخري ؟

  .ال ، ال ، ما فيه داعي للتأخري، بيصلي الصالة لوقتها بالتيمم  :الشيخ 
  .جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  


